
Informatika 

je věda o informacích a jejich zpracování. V současné době bývá často chápána jako věda o 
zpracování informací na počítačích, neboť se ke zpracování informací používá téměř výhradně 
výpo četní technika . Původní význam tohoto pojmu je však širší a zejména v dřívějších dobách 
nebyl omezen pouze na oblast počítačů. 
 
Primárně se informatika zabývá: 
- strukturou 
- správou 
- uchovávaním 
- získáváním 
- šířením 
- přenosem informací. 
 
Také studuje aplikaci informací v organizacích, jejich použití v komunikaci  mezi lidmi, 
organizacemi a informačními systémy. 

Informace 

je výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat. Přestože mnozí 
lidé hovoří o „informačním věku“, „informační společnosti“ a „informačních technologiích“, 
neexistuje jednotná definice tohoto termínu. Jeho význam se totiž může měnit podle kontextu a 
úzce souvisí s dalšími tématy jako je znalost, návod, komunikace nebo poznání. 

Informace 

je zpráva, zasílaná od vysílače k přijímači, na rozdíl od šumu, který ruší komunikaci a snižuje její 
srozumitelnost. V tomto svém významu informace předpokládá existenci vysílače a přijímače a je 
tedy nějakou zprávou, kterou se vysílač „rozhodl“ vytvořit. 

K informatice patří minimálně tyto disciplíny: 

•Teorie informace  – zkoumá složité systémy (živé organismy) z hlediska informace •Formální 
logika  – stanovuje pravidla pro vyvozování závěrů z příčin •Teorie automat ů, formálních 
jazyků a gramatik  – výsledkem práce těchto disciplín jsou programovací jazyky •Kybernetika a 
robotika  - snaží se o sestrojení stroje, který by samostatně reagoval na podněty; zatím umí 
průmyslové roboty vykonávat určité pracovní operace a přitom vycházet ze stále více vstupních 
údajů (měření) •Umělá inteligence  – snaha o modelování intelektuální činnosti člověka pomocí 
počítače (rozpoznávání řeči, tvarů, tvorba hypotéz, atd.) •Počítačová simulace  – umožňuje 
zkoumat ještě neexistující objekty (které je možné nasimulovat, matematicky popsat), případně 
objekty a jevy, které přímo zkoumat nelze (např. vznik hvězdy, tlaky v centru hurikánu aj.) 
Informatika dále využívá množství matematických disciplín, např. teorii pravděpodobnosti, 
statistiku, lineární algebru, teorii her, numerické metody řešení úloh, operační analýzu atd. 

Informační zdroje: 

•Slovní sd ělení  - výklad ve škole, rozhovory s kamarády, rodiči, atd. •Televize•Literatura  - 
knihy, časopisy •Počítač – Internet, digitální encyklopedie, výukové programy 

Dostupnost a ochrana informací v České republice 

Všechny ve řejné informace jsou všem k dispozici zdarma  podle zákona. 
Např. informace o zdravotní péči, pracovních příležitostech, sociálním zabezpečení, pomoci v 



nouzi, ochraně proti diskriminaci , … Všechny informace týkající se jednotlivce jsou d ůvěrné.  
Osobní údaje (datum narození, adresa, výsledky ve škole, zdravotní stav, příjmy,…) jsou důvěrné 
a žádná instituce je nesmí nikomu sdělovat, kromě zákonem či soudem stanovených případů. 
(Rodiče jsou zákonnými zástupci studenta, mají proto právo dozvědět se veškeré informace o 
něm, včetně jeho studijních výsledků.) 
 
 

Desatero přikázání, které musíš respektovat při práci s 
internetem: 

1. Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař!  
2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!  
3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!  
4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!  
5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!  
6. Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.  
7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.  
8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!  
9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!  
10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!  

Tvoje práva při práci s internetem: 

• Máš právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.  
• Máš právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.  
• Máš právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.  
• Máš právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.  
• Máš právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznáš nebo kterým nevěříš.  
• Máš právo vždy požádat rodiče nebo učitele o pomoc.  
• Máš právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.  
• Máš právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.  
• Máš právo, aby tě nikdo neobtěžoval a netrápil.  
• Máš právo, aby ti lidé na internetu prokazovali respekt. 
 

Pohyb myší po podložce se přenáší na její ukazatel na obrazovce. Ten má většinou tvar šipky. 
Pokud zadáme nějakou akci, ukazatel myši se změní na přesýpací hodiny, signalizující, že je 
počítač zaměstnán. Dokud se ukazatel opět nezmění v šipku. doporučuji trpělivě vyčkat.  

Základní operace s myší: 

Ukázat 
Ukázat znamená najet na nějaký objekt a nemačkat přitom žádné tlačítko. Nestane se buď nic, 
nebo se po chvilce rozvine „bublinová“ nápověda k objektu.  

Klepnout  

Klepnutí, tj. najetí ukazatelem myši na objekt a stisknutí levého tlačítka na myši, označí objekt pro 
další práci (ten změní barvu), případně způsobí vykonání činnosti spojené s tlačítkem, odkazem, 
volbou menu... Pokud je uvedeno jen klepnout, je tím vždy myšleno levým tlačítkem myši. 
Pokud chceme zrušit označení, klepneme někam vedle do plochy okna nebo prázdného místa na 
ploše.  

 



Poklepat  

Poklepání, tj. stisknutí levého tlačítka na určitém objektu dvakrát rychle za sebou spustí program 
(v případě zástupce programu), spustí procházení strukturou složek (v případě složky). V případě 
dokumentu způsobí spuštění programu a otevření tohoto dokumentu do něho. (Dokument je 
určitého typu, je tedy svázán s určitým programem.)  

Klepnout pravým tla čítkem  

Klepnutí pravým tlačítkem myši otevře tzv. Místní nabídku, což je menu, jež obsahuje operace, 
které můžeme s daným objektem provádět. V tomto menu pak již vybíráme levým tlačítkem myši.  

Uchopení, vle čení a pušt ění 
Uchopit objekt znamená najet na něj ukazatelem myši, stisknout levé tlačítko, stále je držet 
stisknuté, přemístit objekt na zvolené místo (vléci) a tam pustit objekt, tj. uvolnit levé tlačítko myši. 
 





Příklady použití klávesy CTRL 

Následující příklady se mohou v různých aplikacích lišit, uvedené kombinace se vyskytují v 
operačním systému Microsoft Windows. 
Ctrl+A Vybrat vše 
Ctrl+B Tučně 
Ctrl+C Kopíruj do schránky (Copy) 
Ctrl+F Najít 
Ctrl+I Kurzíva 
Ctrl+N Nový (nové okno, dokument, apod.) 
Ctrl+O Otevřít 
Ctrl+P Tisk 
Ctrl+S Uložit 
Ctrl+U Podtrhnutí (Underline) 
Ctrl+V Vložit ze schránky (Paste) 
Ctrl+W Zavřít okno 
Ctrl+X Přesunout výběr do schránky (Cut) 
Ctrl+Z Vrátit poslední operaci (Undo)  

Známé kombinace kláves 

* Alt + Tab umožňuje přepínat mezi běžícími programy. 
* Ctrl + Alt + Del vyvolává v MS Windows správce úloh. 
* Pokud obsahují položky menu podtržená písmena, pak lze příslušnou položku vyvolat stiskem 
klávesy Alt a podtrženého písmena (např. Alt + T = Tisk v programu MS Word). 
* Je možné stisknout klávesu Alt a současně na numerické klávesnici zadat čísla. Např. Alt+0169 
znamená znak „©“. Tímto způsobem lze zadat libovolný znak příslušné kódové stránky – tento 
způsob se označuje jako alt kódování. 
 
 


